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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς YAKOV 
(ΙΑΚΩΒΟΣ) KINSFATER (ΚΙΝΣΦΑΤΕΡ) του MIKAHIL 
(MIXAHΛ) και της VALENTINA (BAΛENTINA).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 3578/6.4.2006 (ταυταριθμ.) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακε−
δονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) (Αποκατάσταση 
των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβ. 
Ένωση και άλλες διατάξεις) και της παρ.6 του άρθρου 
76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 9.12.2005 αίτηση του ομογενούς YAKOV (ΙΑΚΩΒΟΣ) 
KINSFATER (ΚΙΝΣΦΑΤΕΡ) του MIKAHIL (MIXAHΛ) και της 
VALENTINA (BAΛENTINA) από το Καζακστάν περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

F
Αριθμ. 2526 (2)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς 

και όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 

(ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχό−
ληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να 
απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 12706/10.3.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας κατανομής 
σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου διάρκειας 
έως δεκαπέντε (15) μηνών σε Κ.Ε.Π. των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού 
της Περιφέρειας μας του οποίου οι συμβάσεις λήγουν 
έως το Μάιο 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
στο Δήμο Κορισσίων για ένα (1) άτομο.
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Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της 
λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών για 
χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) μήνες και με τον 
όρο ότι η σύμβαση λήγει από τη χρονική στιγμή που θα 
στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό.

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση 
σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η 
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.

Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις 
κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στις συμβάσεις 
που θα ακολουθήσουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 29 Μαρτίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

F
Αριθμ. 2926 (3)

Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της περιφέρειας, Ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
ΦΕΚ 107/30.5.1997 τ.Α΄.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 σύμφω−
να με τις οποίες την απόφαση για την έγκριση σύμβα−
σης έργου στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα εκδίδει 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/500/18274/22.12.2005 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 55/98 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 13342/14.3.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τις οποίες 
εγκρίθηκαν για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Δήμου Κερκυραίων συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου για ένα (1) έτος.

4. Το υπ’ αριθμ. 14546/21.3.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από το Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Δήμου Κερκυραίων» με 7 άτομα και συγκεκριμένα: 1 
μάγειρα ΔΕ, 3 νηπιαγωγούς ΠΕ και 3 καθαρίστριες ΥΕ 
για χρονικό διάστημα 1 έτους.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μονίμου, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ 
εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 29 Μαρτίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ

Αριθμ. οικ. 3442 (4)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της περιφέρειας, Ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
ΦΕΚ 107/30.5.1997 τ.Α΄.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 σύμφω−
να με τις οποίες την απόφαση για την έγκριση σύμβα−
σης έργου στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα εκδίδει 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/500/18274/22.12.2005 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 55/98 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 13342/14.3.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τις οποίες 
εγκρίθηκαν για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφο−
νηπαικούς Σταθμούς Ζακυνθίων συμβάσεις μίσθωσης 
έργου για ένα (1) έτος.

4. Το υπ’ αριθμ. 14546/21.3.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζα−
κυνθίων» με 53 άτομα και συγκεκριμένα: 20 βοηθούς 
βρεφονηπιοκόμους ΔΕ, 3 διοικητικούς ΔΕ, 1 οδηγό ΔΕ, 1 
θεατρολόγο ΠΕ, 6 νηπιαγωγούς ΠΕ, 1 οικονομολόγο ΠΕ, 
1 παιδοψυχολόγο ΠΕ, 3 βρεφονηπιοκόμους TE, 13 καθα−
ρίστριες ΥΕ, 1 κλητήρα ΥΕ, 3 μάγειρες ΥΕ για χρονικό 
διάστημα 1 έτους.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασί−
ας σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μονίμου, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το 
ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 5 Απριλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ
F

Αριθμ. 16024 (5)
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» στο Δήμο Χορ−
τιάτη Ν. Θεσσαλονίκης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παραγρ. 3 του 

ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρή−
σεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», β) Τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παραγρ. 1 του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή 
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», γ) του άρθρου 278 του Δημοτικού και Κοι−
νοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995), δ) του άρθρου 27 του 
ν. 2081/1985 με το οποίο προστίθεται το άρθρο 29Α στο 
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ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και ε) 
του άρθρου 1 παραγρ. 7 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 25.027/1984 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 244/Β/9.4.1984) «Καθορισμός αναγκαί−
ων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 205 έως 213 του ν. 1.065/1980».

3. Την υπ’ αριθμ. 311/2005 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Χορτιάτη, για τη σύσταση της παραπάνω 
επιχείρησης. 

4. Τη σχετική για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χορτιάτη οικονομοτεχνική 
μελέτη.

5. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 1032/Β/22.8.2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1339/τ.Β΄/6.11.2000, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7427/19.8.2004 (ΦΕΚ 1293/Β΄/23.8.2004) 
απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 311/2005 απόφαση του δημοτι−
κού συμβουλίου Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, που 
αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχεί−
ρησης ύδρευσης – αποχέτευσης που έχει ως εξής: 

Συστήνεται στo Δήμο Χορτιάτη του Νομού Θεσσα−
λονίκης ενιαία επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης με 
την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ». 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, η διοί−
κηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέ−
τευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς της.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χα−
ρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, 
εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της 
αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής 
της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων 
δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύ−
σεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/1995) και οι κανόνες ιδιωτικής οικο−
νομίας (άρθρο 1 § 1 ν. 1069/1980).

Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Χορτιάτης του 
Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 1 § 3 ν. 1069/1980).

Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται από τους 
ακόλουθους λόγους:

α) Με τη σύσταση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1069/1980, δημιουργείται ένας φορέας με διοικη−
τική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, ο οποίος 
αντιμετωπίζει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το 
σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καλλι−
θέας με την εκμετάλλευση και λειτουργία των συναφών 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και τα θέματα της 
καθαριότητας, και

β) Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από δα−

νειοδότηση και από ιδίους πόρους που προβλέπονται 
υπέρ της επιχείρησης από το ν. 1069/1980 (άρθρο 1 § 1), 
αλλά και από προγράμματα και πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980 
(άρθρο 1 § 3), καθώς και με κανονισμούς που θα συντα−
χθούν σε συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου ή κάθε 
άλλου νόμου που αντικαθιστά ή τροποποιεί αυτόν.

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς 
της, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση 
τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι 
υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης 
και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι 
οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή 
έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επε−
ξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρ−
θρων 10–16, 25–28 του ν. 1069/1980 είναι:

1. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, που υπο−
λογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που 
καταναλίσκεται (άρθρα 10 § 1 εδ. Α και 11 ν. 1069/1980).

2. Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 43 του ν. 2065/92 (άρθρο 12 ν. 1069/1980).

3. Η δωρεάν επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δη−
μοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 35% επί των δαπα−
νών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχεί−
ρησης (άρθρο 13 ν. 1069/1980).

4. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέ−
τευσης (άρθρο 1 § 1 εδ. γ ν. 1069/1980).

5. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον 
αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 
§ 1 εδ. δ ν. 1069/1980).

6. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως 
(άρθρα 10 § 1 εδ. ε και 15 ν. 1069/1980).

7. Το τέλος χρήσεως υπονόμου (άρθρα 10 § 1 εδ. στ 
και 15 ν. 1069/1980).

8. Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (άρθρα 10 § 1 εδ. 
ζ και 15 ν. 1069/1980).

9. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρα 10 § 1 εδ. 
η και 15 ν. 1069/1980).

10. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και 
συνδέσμων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρα 10 § 1 εδ. θ και 15 
ν. 1069/1980).

11. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά 
προτεραιότητα έργων (άρθρα 10 § 1 εδ. ι και 15 
ν. 1069/1980).

12. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα 
από την εκποίηση αυτής (άρθρα 10 § 1 εδ. ιβ και 15 
ν. 1069/1980).

13. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρα 10 § 1 εδ. ιγ και 15 ν. 1069/1980).

14. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ν. 1069/1980, καθώς 
και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Η επιχείρηση διοικείται:
1. Από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 

πέντε (5) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους ανα−
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πληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα 
μέλη αυτά:

• Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου εκ των 
οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και συγκε−
κριμένα του Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού

• Ένας (1) κάτοικος του Δήμου Χορτιάτη που δια−
θέτει πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της επιχείρησης 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρα 3 § 1 
ν. 1069/1980 και 278 § 2 του Δ.Κ.Κ.).

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την 
εγκατάσταση των νέων μελών (άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
25027/1984 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσω−
πεί την επιχείρηση σ’ όλες τις σχέσεις της, δικαστικές 
και εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 
του, ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 § 4 ν. 1069/1980).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Χορτι−
άτη για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ

F
Αριθμ. 4849 (6)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στην ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των 2218/1994, 2240/1994 και 

2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ’ αριθμ. 9/72/2.8.2005 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας, περί πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και τις συνημ−
μένες σ’ αυτές βεβαιώσεις πληρεξουσίου δικηγόρου ότι 
οι αιτούμενες μισθώσεις έργου είναι γνήσιες συμβάσεις 
έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Το υπ’ αριθμ. 15325/27.3.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/500/18274/22.12.2005 απόφαση της 
επιτροπής του αρθρ. 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/98 ΠΥΣ, 
εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός 
(1) έτους για την ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας.

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την παραπάνω 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ, το 
έργο που θα παρέχει το υπό πρόσληψη προσωπικό δεν 
ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 
υπαλλήλων του, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΤΕΔΚ, 
το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική πα−
ράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του 
αναδόχου και τον τόπο εκτέλεσης του έργου ως εξής:

Α. Δύο (2) ΠΕ Κοινωνικούς επιστήμονες για τις ανάγκες 
του έργου «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ» της Κ.Π. Equal, το οποίο αφορά 
στην ανάπτυξη μισθολογίας εντοπισμού και προσέγγισης 
ευπαθών ομάδων και την πιλοτική εφαρμογή του παραπά−
νω εργαλείου, στην έρευνα για τις ανάγκες των ευπαθών 
ομάδων που θα επιλεγούν από το πρόγραμμα με στόχο 
την προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 
δομές στις ομάδες αυτές, στην προετοιμασία του κοινω−
νικού διαλόγου με αντικείμενο τη βιωσιμότητα των δομών 
και τον τρόπο χρηματοδότησης τους, στην ευαισθητο−
ποίηση των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών φορέων 
σχετικά με τη λειτουργία βιώσιμων δομών και τέλος στην 
υλοποίηση σχετικής επικοινωνιακής εκστρατείας, κ.λπ. 

Το συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω θα είναι 
50.000 Ευρώ.

β) Έναν (1) ΠΕ επιστήμονα Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
με συνολικό ποσό αμοιβής 20.000 ΕΥΡΩ.

γ) Έναν (1) ΠΕ Οικονομολόγο, με συνολικό ποσό αμοι−
βής 20.000 Ευρώ.

Οι υπό στοιχεία β΄ και γ΄ ανάδοχοι θα απασχοληθούν 
για τις ανάγκες του έργου «Crescent» της Κ.Π. Equal 
το οποίο αφορά στην αποτύπωση, επεξεργασία, κατη−
γοριοποίηση και χαρτογράφηση των πολιτιστικών και 
πολιτισμικών στοιχείων, δραστηριοτήτων και υποδομών 
που συντελούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. Επίσης το έργο αφορά στην ενημέρωση και 
κινητοποίηση των νέων με στόχο τη συμμετοχή τους 
στην κατάρτιση αλλά και τη δημιουργία κοινωνικών επι−
χειρήσεων, στη δημοσιότητα και διάχυση των δράσεων 
του προγράμματος και τέλος τη δημιουργία δικτύου για 
την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

δ) Ένα (1) ΠΕ Οικονομολόγο ή Στατιστικολόγο, ο οποί−
ος θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση των δυο σχε−
δίων Equal. To συνολικό ποσό αμοιβής του θα ανέλθει 
στο ποσό των 15.000 Ευρώ.

ε) Έναν (1) ΠΕ/ΤΕ υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης 
και των δύο σχεδίων equal. 

Το συνολικό ποσό αμοιβής του θα ανέλθει στο ποσό 
των 20.000 Ευρώ.

Τα παραπάνω έργα θα παρασχεθούν στα γραφεία της 
ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας (Περιάνδρου 56 − Κόρινθος).

Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων θα είναι ένα 
(1) έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 3 Απριλίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

Αριθμ. 4519 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 196/20.1.2005 απόφασής μας 

περί σύστασης Επιχ/σης στο Δήμο Βόχας Ν. Κοριν−
θίας με την επωνυμία «Δημοτική Αναπτυξιακή − Κα−
τασκευαστική Επιχείρηση Βόχας (ΔΑΚΕΒ)».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 277−284 του π.δ. 

410/1995.
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2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) Διοίκη−
ση, Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκησης και άλλες δι−
ατάξεις.

3. Την υπ’ αριθμ. 25027/9.4.1984 απόφαση του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ (ΦΕΚ 244/19.4.1984 τ.Β΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. 196/20.1.2005 απόφασή μας περί σύ−
στασης Επιχ/σης στο Δήμο Βόχας Ν. Κορινθίας με την 
επωνυμία «Δημοτική Αναπτυξιακή − Κατασκευαστική 
Επιχείρηση Βόχας (ΔΑΚΕΒ)» η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 242/τ.Β΄/2005 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 11068/8.8.2005 όμοια η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1193/τ.Β΄/29.8.2005.

6. Το υπ’ αριθμ. Δ15/οικ./5299/17.3.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 9/57/22.3.2006 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Βόχας περί τροποποίησης της υπ’ 
αριθμ. 293/2004 όμοιας με την οποία συστάθηκε το 
παραπάνω Νομικό Πρόσωπο, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 196/20.1.2005 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 242 τ.Β΄/2005 «περί σύστασης της Δημοτικής 
Αναπτυξιακής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Βόχας 
(ΔΑΚΕΒ)» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11068/8.8.2005 όμοια (ΦΕΚ 1193/τ.Β΄/2005), ως προς την 
παράγραφο 10 των σκοπών της Επιχείρησης (Τεχνικός 
− Κατασκευαστικός Τομέας), όπως παρακάτω:

«Η εκπόνηση των μελετών, η κατασκευή και επίβλεψη 
έργων, οι οικιστικές αναπλάσεις, η διαμόρφωση κοινο−
χρήστων χώρων, η κατασκευή και συντήρηση έργων 
υποδομής, η συντήρηση των Σχολικών κτιρίων και γε−
νικά των εγκαταστάσεων του Δήμου και η ανάληψη 
Δημοσίων Έργων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 196/20.1.2005 από−
φασή μας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11068/8.8.2005 όμοια.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Βόχας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 3 Απριλίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

Αριθμ. 3968 (8)
Πρόσληψη προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου −

Περαχώρας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2190/1994 και 2527/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. 28077/17.8.2000, σε ορθή επανάληψη 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με θέμα «Προσλήψεις προσω−
πικού στις επιχ/σεις των ΟΤΑ».

3. Το υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ 
με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχειρήσεις των 
ΟΤΑ για το έτος 2003».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.2351/2.2.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ, περί προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2006.

5. Την υπ’ αριθμ. 77/6/15.12.2005 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Λουτρακίου − Περαχώρας.

6. Τον Ο.Ε.Υ. της παραπάνω Επιχείρησης.
7. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛΠ, οι 
αιτούμενες συμβάσεις έργου είναι γνήσιες και δεν υπο−
κρύπτουν εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού 
στη Δημοτική Επιχείρηση ́ Υδρευσης Αποχέτευσης Λου−
τρακίου − Περαχώρας, με σύμβαση μίσθωσης έργου:

1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Οικονομολόγο 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με δυνατότητα υπογρα−
φής του Ισολογισμού της επιχείρησης, για τη διεκπεραί−
ωση της διαδικασίας έναρξης της οικονομικής λειτουρ−
γίας της επιχείρησης καθώς και την πλήρη οικονομική 
εποπτεία της επιχείρησης. Το έργο θα παραδοθεί τμη−
ματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα 
μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ−Π. Ποσόν αμοιβής 34.500€ πλέον ΦΠΑ 19%.

2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Χημικό Μη−
χανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την τεχνική 
επίβλεψη λειτουργίας της κοινής Εγκατάστασης Επε−
ξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου − Λουτρακίου καθώς και 
τον έλεγχο των χημικών διεργασιών. Το έργο θα πα−
ραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης 
για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου η Ε.Ε.Λ. 
Κορίνθου − Λουτρακίου στην Ποσειδωνία Λουτρακίου. 
Ποσόν αμοιβής 30.240 € πλέον ΦΠΑ 19%.

3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Πολιτικό Μηχα−
νικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την υποβοήθηση 
στην τεχνική επίβλεψη των εκτελούμενων από την επι−
χείρηση έργων καθώς και την υποβοήθηση στη σύνταξη 
των μελετών. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την 
κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέ−
λεσης του έργου τα Γραφεία και οι εγκαταστάσεις της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ−Π. Ποσόν αμοιβής 22.400 € πλέον ΦΠΑ 19%.

4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Μηχανολόγο 
ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης, για την υποβοήθηση στην τεχνική επίβλεψη των 
εκτελούμενων από την επιχείρηση έργων καθώς και 
την υποβοήθηση στη σύνταξη των μελετών. Το έργο θα 
παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβα−
σης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου τα 
Γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ−Π. Ποσόν 
αμοιβής 22.400 € πλέον ΦΠΑ 19%.

5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Τεχνολόγο 
Τροφίμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για το συνεχή και 
αδιάλειπτο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού 
που παρέχεται στους καταναλωτές στην περιοχή ευθύ−
νης της επιχείρησης. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά 
από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. 
Τόπος εκτέλεσης του έργου το Γραφείο Ελέγχου ποι−
ότητας πόσιμου νερού της επιχείρησης στο Λουτράκι. 
Ποσόν αμοιβής 16.100 € πλέον ΦΠΑ 19%.

6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Ηλεκτρολό−
γο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τον συνεχή και 
αδιάκοπο έλεγχο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέ−
τευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της 
επιχείρησης καθώς και την εποπτεία λειτουργίας τους 
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και τη σωστή συντήρησή τους. Το έργο θα παραδοθεί 
τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα 
μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι όλες οι πα−
ραπάνω εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο Λουτράκι. 
Ποσόν αμοιβής 20.510 € πλέον ΦΠΑ 19%.

7. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Εργάτες 
Αποχέτευσης, για τον συνεχή και αδιάκοπο έλεγχο των 
αντλιοστασίων αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επε−
ξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης καθώς και την λει−
τουργία τους και την σωστή συντήρησή τους. Το έργο θα 
παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση κάθε σύμβασης 
για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι 
όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο 
Λουτράκι. Ποσόν αμοιβής για κάθε σύμβαση 17.500 € πλέον 
ΦΠΑ 19%, δηλαδή συνολικά 35.000 € πλέον ΦΠΑ 19%.

8. Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Χειριστές 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, για την ενημέρωση σε ψηφιακή 
μορφή των καταλόγων καταναλωτών ύδρευσης και απο−
χέτευσης της επιχείρησης καθώς και τη σύνδεση μεταξύ 
τους, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου αρχείου καταναλω−
τών σε ψηφιακή μορφή. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά 
από την κατάρτιση κάθε σύμβασης για δώδεκα μήνες. 
Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ−Π στο 
Λουτράκι. Ποσόν αμοιβής για κάθε σύμβαση 15.120 € πλέον 
ΦΠΑ 19%, δηλαδή συνολικά 45.360 € πλέον ΦΠΑ 19%.

9. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Χειριστές 
Μηχανημάτων Έργων, για την άμεση αντιμετώπιση οποι−
ασδήποτε ζημιάς στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, 
που θα εκτελούν τις εργασίες εκσκαφής και επανεπίχω−
σης των σκαμμάτων. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά 
από την κατάρτιση κάθε σύμβασης για δώδεκα μήνες. 
Τόπος εκτέλεσης του έργου η περιοχή ευθύνης ΔΕΥΑΛ−Π, 
τα διοικητικά όρια του Δήμου Λουτρακίου−Περαχώρας. 
Ποσόν αμοιβής για κάθε σύμβαση 15.120 € πλέον ΦΠΑ 
19%, δηλαδή συνολικά 30.240€ πλέον ΦΠΑ 19%.

10. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Καθαριστή 
− καθαρίστρια, για τον καθαρισμό των γραφείων της 
επιχείρησης. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την 
κατάρτιση κάθε σύμβασης για έντεκα μήνες. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ−Π 
στο Λουτράκι. 

Ποσόν αμοιβής 11.550 € πλέον ΦΠΑ 19%.
Όλες οι κρατήσεις, φόροι, τέλη και εισφορές ασφα−

λιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
βαρύνουν αποκλειστικά τους αναδόχους των παραπάνω 
συμβάσεων, οι οποίοι δεν δικαιούνται καμία απολύτως 
άλλη παροχή (δώρα εορτών, επιδόματα, πριμ κ.λπ.) πέ−
ραν των ανωτέρω καθορισμένων αμοιβών.

Ανανεώσεις ή παρατάσεις των συμβάσεων με ίδια πρό−
σωπα δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το π.δ. 164/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 29 Μαρτίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

Αριθμ. 690 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ν.Α. 

Αιτωλ/νίας για το Α΄ εξάμηνο 2006.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «κώδικας Ν.Α.».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 15 ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του ν. 2592/1998.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 35 του ν. 2738/1999.
5. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003.
6. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 

παρουσιάζονται (αγοραπωλησίες χωρικών καπνών 
μέσα στις νόμιμες Κοινοτικές προθεσμίες 15.4.2006 και 
30.4.2006 εξέταση ενστάσεων για την ποιοτική ταξι−
νόμηση των καπνών, έλεγχοι εκτάσεων, ΟΣΔΕ εσοδ.
έτους 2006) για την αντιμετώπιση των οποίων η Δ/νση 
καπνού χρησιμοποιεί το προσωπικό της, καθώς και 
άλλες υπηρεσιακές ανάγκες, (παραστατικά κοινοτικών 
πριμοδοτήσεων.έλεγχοι Ο.Π.Α.Κ. κ.λπ.).

7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης 13.500 ευρώ, θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Αιτωλ/νίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης υπερωρια−
κής απασχόλησης για τη Δ/νση Καπνού για 3000 ώρες, 
οι οποίες θα χορηγηθούν κατά το Α΄ εξάμηνο 2006, και 
αφορά είκοσι οκτώ (28) εργαζόμενους.

Β) Η συγκρότηση των συνεργείων θα γίνει με απόφαση 
Προϊσταμένου Δ/νσης (ωρών − υπαλλήλων).

Γ) Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερβεί 
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
κάθε Δ/νσης για το σκοπό αυτό. Επίσης δεν επιτρέπεται 
για το χρονικό διάστημα καταβολής των υπερωριών η 
είσπραξη άλλου ποσού από τον ίδιο ή άλλο φορέα για 
την ίδια αιτία καθώς και όταν ο υπάλληλος απουσίασε 
με αναρρωτική άδεια.

Η απόφασή μας αυτή κοινοποιήθηκε στις αναφερόμε−
νες Υπηρεσίες, καθώς και στη Δ/νση Οικονομικού και 
Πληροφορικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αγρίνιο, 31 Μαρτίου 2006

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΚΑ−ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
F

Αριθμ. οικ. 11373 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατανομής 
αυτής στους υπηρετούντες υπαλλήλους της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας που απασχολούνται 
στις Παιδικές Εξοχές Κέρκυρας για το έτος 2006.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης», 
β) του άρθρου 16 του ν. 3205, (ΦΕΚ τ.Α΄/23.12.2003).
2. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσι−

άστηκαν λόγω της μεταβίβασης της οργάνωσης και 
λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών από το πρώην ΠΙΚ−
ΠΑ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.22551/1.3.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση, και τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικα−
σιών που προκύπτουν από την οργάνωση και λειτουργία 
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των Παιδικών Εξοχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κέρκυρας για το έτος 2006.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι−
σμού των Παιδικών Εξοχών Ν.Α. Κέρκυρας του έτους 2006, 
συνολικού ύψους (8.000,00 €) στους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 
για την οποία υπάρχει πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό της Ν.Α. 
Κέρκυρας κρίνοντας την απαραίτητη για την κάλυψη 
των εποχιακών αναγκών που προκύπτουν από την ορ−
γάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ν.Α. 
Κέρκυρας για το έτος 2006.

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή του προσωπικού της Ν.Α. Κέρκυρας για 6 
υπαλλήλους της Ν.Α. Κέρκυρας που θα απασχοληθούν 
στις Παιδικές Εξοχές Ν.Α. Κέρκυρας για το χρονικό δι−
άστημα από 1.5.2006 μέχρι και 31.10.2006.

3. Καθορίζουμε τις ώρες απασχόλησης υπερωριακής 
εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1.5.2006 μέχρι 
και 31.10.2006 σε 1.200 από τις οποίες 624 ώρες για 
απογευματινή εργασία και 576 ώρες για εργασία Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών, όχι όμως άνω των 60 
ωρών μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο για απογευματινή 
απασχόληση και 16 ωρών μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο 
για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

4. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση θα εκτε−
λείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και 
από ώρα 15ην έως 22ην, η δε εργασία με αμοιβή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες θα εκτελείται από ώρα 
6ην πρωινή μέχρι 22ην.

Το πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης θα καταρ−
τίζεται ανά υπάλληλο σε μηνιαία βάση από τον Πρόεδρο 
των Παιδικών Εξοχών Ν.Α. Κέρκυρας 2006 σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 30 Μαρτίου 2006

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

F
Αριθμ. Α 6175 (11)
Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΔΕΠ του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε Τμήμα αυ−
τού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 2817/2000 (άρθρο 14 παρ.5 

εδ.α)
β) το υπ’ αριθμ. Φ.122.5/4/17594/Β2(5)(Α4803/23.2.2006) 

έγγραφο του ΥΠΕΠΘ (προγραμματισμός 2005−2006)
γ) την υπ’ αριθμ. Α4803/31.3.2006 απόφαση της υπ’ 

αριθμ. 582/28.2.2006 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, απο−
φασίζουμε:

Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), σύμφωνα με τα 
παραπάνω σχετικά, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης όπου ανήκει, στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (προγραμματισμός θέσεων 
έτους 2005−2006).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 5 Απριλίου 2006

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

F
(12)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο−
σκευάσματος (εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκ−
κου) MENINVACT® KIT.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 19207/22.3.2006 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθοου 3 της 
παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. Α6/9392/91 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
ιδιοσκεύασμα (εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου) 
MENINVACT® KIT.

Δραστική ουσία: NEISSERIA MENINGITIDIS οροομάδας 
C συζευγμένο με πρωτεΐνη Corynebacterium diphtheriae 
CRM−197.

Μορφή/Περιεκτικότητα: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο 
εναιώρημα.

Δικαιούχος προϊόντος: AVENUS PASTEUR MSD, SNC, 
FRANCE.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ.

Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(13)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

ιδιοσκευάσματος MOXYD.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 19356/22.3.2006 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 
παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. Α6/9392/91 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
ιδιοσκεύασμα MOXYD.

Δραστικές ουσίες: ALUMINIUM HYDROXIDE, ALUMINIUM 
PHOSPHATE, MAGNESIUM HYDROXIDE, COATED GUAR 
GUM.

Μορφή/Περιεκτικότητα: Πόσιμο εναιώρημα 
(125+75+125+50)mg/5ML.

Δικαιούχος προϊόντος: GEORGE SERGE GRIMBERG, 
FRANCE.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ.

Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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